
 

 
 

 

 
   О Б Я В Л Е Н И Е 

 

Община Георги Дамяново 

със седалище и адрес: с. Георги Дамяново 3470, ул. "Единадесета" № 2, тел. 09551/2220  

 

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеж-

дане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), във 

връзка със Заповед № 241-2/01.07.2021 г. на Кмет на Община Георги Дамяново 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия: 

 

1. За длъжността: 

      „Юрисконсулт” в Дирекция „Образование, култура, туризъм, социални дейности, об-

щинска собственост, териториално и селищно устройство” на Община Георги Дамяново 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане 

на длъжността:  

            а)  да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител; 

 б) да имат висше образование, образователно – квалификационна степен магистър; 

            в) област на висше образование: Социални, стопански и правни науки; 

            г) професионално направление: Право; 

 д) да притежава юридическа правоспособност; 

            е) допълнителни умения: да притежават компютърна грамотност и да познават норма-

тивната база, касаеща длъжността; 

 ж) професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква 

            з) премината срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва 

на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за 

работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената 

процедура (ако е приложимо) 

3. Начин на провеждане на конкурса: конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе в 

ДВА ЕТАПА: чрез тест и интервю.  

4. Документи за участие в конкурсната процедура:  

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: 

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, 

ал. 2 от НПКПМДСл; 

б) декларация от кандидата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл за неговото граж-

данство, че е пълнолетен, не е поставено под запрещение лице, не е осъждан за умишлено 

престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема 

длъжността, за която кандидатства;  

в) лично заверени копия от кандидата от документи за придобита образователно-

квалификационна степен и допълнителна квалификация/обучения или посочване на номер, 

дата и издателство на дипломата по реда на чл. 17, ал.3, т. 2 от  НПКПМДСл; 

г) лично заверено копие от кандидата на удостоверение за придобита юридическа 

правоспособност 
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д) лично заверени копия от кандидата от документи, удостоверяващи продължител-

ността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако прите-

жава такива; 

е) заверени копия на други документи - за компютърни умения, сертификати и дру-

ги (ако притежава такива) 

ж) удостоверение за премината срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 

от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ако притежава такова) 

5. Място и срок за подаване на документите за участие:  

Документите по т. 4 се представят в срок до 16:30 часа на 12.07.2021 г. на адрес: с. Геор-

ги Дамяново 3470, ул "Единадесета" № 2, Община Георги Дамяново, ет. 1 „Център за ин-

формационно обслужване на гражданите - Деловодство”, тел. 09551/2220, лично от канди-

датите или от техни упълномощени представители.  

6. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се 

обявяват на информационното табло пред входа на Общинска администрация – Георги Да-

мяново и на интернет страницата на Община Георги Дамяново: 

http://www.georgidamyanovo.com /. 

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 
Осъществяване на процесуално представителство на общината и изразяване на становища или раз-

работване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администра-

цията. Дава съвети, устни и писмени становища и изразява мнения по правни въпроси свързани с 

прилагането на нормативни и индивидуални административни актове. Подпомага изработването и 

изработва вътрешни актове на общината – наредби, стратегии, правила, инструкции, планове, прог-

рами, заповеди, докладни записки и др. Участва в изпълнението на вътрешни актове на общината, 

договорни задължения и влезли в сила съдебни решения. Дава становища и съгласува проектите на 

договори във връзка с тяхната законосъобразност. Участва в работата по организиране и провежда-

не на търговете за отдаване под наем, аренда и продажба на имоти – общинска собственост. Участва 

в работата по подготовка и провеждане на обществени поръчки с възложител община Георги Дамя-

ново, в това число: изготвя проекти на решения и обявления за възлагане на обществени поръчки, 

изготвя документация за обществени поръчки, участва в заседанията на комисии за разглеждане и 

оценка на обществени поръчки, за което има издадена нарочна заповед на кмета на общината, под-

готвя проекти на решения за приключване на процедури за възлагане на обществени поръчки и сле-

ди за тяхната законосъобразност, осъществява всички дейности по подготовката и сключването на 

договори за възлагане на обществени поръчки и тяхното оповестяване в ЦАИС ЕОП. Представлява 

общината в административни производства. Следи за промените в българското законодателство. 

Организира защитата на интересите на общината при неизпълнение на сключени договори. Дава 

становище и съгласува актовете относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите 

правоотношения, както и при налагане на дисциплинарни наказания. Изпълнява и други задачи, 

възложени от кмета на общината, заместник-кметовете, секретаря на общината, директора на ди-

рекция „Обща администрация” и директора на дирекция „Образование, култура, туризъм, соци-

ални дейности, общинска собственост, териториално и селищно устройство”. 

8. Минимален размер на основната заплата – 650 лева. След заемане на свободната 

длъжност индивидуалната основна месечна заплата се определя по реда на чл. 8 и чл. 9 от 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 

 

 

 

НИНА ПЕТКОВА……П……….. 

Кмет на Община Георги Дамяново 

 

 


